URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
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WPISANIE DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji ul. Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra,
sala operacyjna wydziału
tel.: (+48) 68 45 64 906, e-mail: komunikacja@um.zielona-gora.pl.
WYMAGANE DOKUMENTY
wypełniony wniosek o wpis do ewidencji instruktorów według obowiązującego wzoru, dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Co i jak załatwić w Urzędzie? - Ośrodki szkolenia kierowców,
( więcej w dodatkowych informacjach)
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm,
prawo jazdy,
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów,
zaświadczenie o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę,
zaświadczenie o niekaralności,
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
dowód opłaty za wpis do ewidencji instruktorów,
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
w 80% przypadków 3 dni,
zgodnie z prawem do 7 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument:
- decyzja o wpisie do ewidencji instruktorów szkolenia kandydatów na kierowców,
-legitymacja instruktora,
odbiór osobiście po okazaniu dowodu tożsamości.
OPŁATY
50,00 zł za wpis do ewidencji instruktorów,
- na miejscu w siedzibie Wydziału Komunikacji na ul. Sienkiewicza 8a w agencji PKO BP S.A.
- w kasie urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter),
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze nr 24 1020 5402 0000 0502 0191 2708,
- wpłacając w oddziale banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze,
wykaz placówek banku, w których można dokonać bez prowizji wpłaty na rzecz Urzędu jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra),
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Zielona Góra.
DODATKOWE INFORMACJE
po
złożeniu
wniosku o wpis
do ewidencji instruktorów Prezydent Miasta
występuje
do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę Lubuskiego z wnioskiem
o wyznaczenie terminu egzaminu. Wpis do ewidencji instruktorów może nastąpić po otrzymaniu
od przewodniczącego komisji informacji o złożeniu z wynikiem pozytywnym tego egzaminu przez kandydata
na instruktora.

WPISANIE DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 - z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r., poz.
280),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień
przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także
stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015 r., poz. 2096).
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